
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА VIІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ПРИВАТИЗАЦІЇ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕКОЛОГІЇ 
 

 

ПРОТОКОЛ № 90 
        засідання постійної комісії 

 

Дата проведення                                                 21 січня 2019 року 

Початок засідання                                              15:00 

Місце проведення                                               305 кімната  

 

Присутні члени комісії:   Шалімов І.В.                                                                                                                       

                                                                               Романов О.М. 

                                                                               Адамовський Ю.О.   

                                          

Відсутні члени комісії:                                     Нагорний В.В.  

                                                                               Грона Є.М. 

  

Засідання веде: голова засідання   Адамовський Ю.О. 

   

Протокол веде: секретар комісії         Шалімов І.В. 

 

Запрошені та присутні: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова 

Н.О., депутати міської ради Верес О.О., Калина В.О., Левітас І.М., директор 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш О.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Про обрання голови засідання постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології. 

 

 2. Про прийняття спадщини за заповітом Самардак Павла Яковича від 

08.05.2018 № 2-686 щодо належної йому ¼ (одної четвертої) частки 

квартири, що знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Нова ІІ, будинок 2, 

квартира 100 та гаражу в гаражному кооперативі «Прометей» міста 

Борисполя. 

 

 3. Про затвердження умов, критеріїв та диференційованих показників 

виплати матеріальної винагороди за ефективне управління 



майном керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Борисполя. 

 4. Про надання дозволу комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на передачу 

транспортних засобів комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна 

контора-1». 

 

 5. Про розгляд звернення депутата Романова О.М. про виділення  

200 000,00 грн на перекладку водопровідних мереж у мікрорайоні «Промінь» 

для КП ВКГ «Бориспільводоканал». 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний – «ЗА» одноголосно. 

Хід засідання: 

1. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про обрання голови засідання постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації, 

благоустрою та екології». 

ДОПОВІДАВ: секретар комісії Шалімов І.В. 

ВИРІШИЛИ: обрати головою засідання Адамовського Ю.О. – «ЗА» - 

одноголосно. 

 

 2. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про прийняття спадщини за заповітом 

Самардак Павла Яковича від 08.05.2018 № 2-686 щодо належної йому ¼ 

(одної четвертої) частки квартири, що знаходиться за адресою: м. Бориспіль, 

вул. Нова ІІ, будинок 2, квартира 100 та гаражу в гаражному кооперативі 

«Прометей» міста Борисполя». 

ДОПОВІДАВ: начальник юридично-кадрового управління Жарий О.К. 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з відсутністю достатньої кількості голосів для 

прийняття рішення - рекомендації комісії щодо підтримки запропонованого 

проекту рішення не має.   

Винести на розгляд сесії. – «ЗА» - одноголосно. 

 

 3. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про затвердження умов, критеріїв та 

диференційованих показників виплати матеріальної винагороди за ефективне 

управління майном керівникам підприємств, заснованих на комунальній 

власності територіальної громади міста Борисполя». 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економічної та інвестиційної політики 

Гончаренко І.В. 

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - одноголосно. 

 

 4. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про надання дозволу комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Бориспільводоканал» на передачу транспортних засобів комунальному 

підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1». 

ДОПОВІДАВ: заступник начальника ГУ ЖКГ Коліденкова Н.О. 



ВИРІШИЛИ: винести на розгляд сесії та рекомендувати сесії міської 

ради підтримати запропонований проект рішення. – «ЗА» - одноголосно. 

 

5. ЗАСЛУХАЛИ питання: «Про розгляд звернення депутата Романова 

О.М. про виділення  200 000,00 грн на перекладку водопровідних мереж у 

мікрорайоні «Промінь» для КП ВКГ «Бориспільводоканал». 

ДОПОВІДАВ: директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» Гануш О.М. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до бюджетної комісії з проханням виділити 

200 000,00 грн. на перекладку водопровідних мереж у мікрорайоні 

«Промінь». – «ЗА» - одноголосно. 

 

Відділу забезпечення роботи міської ради передати протокол комісії 

до відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для 

його розміщення на сайті міської ради. 

Протокол складено в двох примірниках, з яких один зберігаються в каб. 

412 Бориспільської міської ради, другий у секретаря комісії. 

 

Голова засідання       Адамовський Ю.О. 

 

Секретар комісії       Шалімов І.В. 


